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La importància de les actituds lingüístiques 
en el procés d’aprenentatge de llengües 

Els continguts de llengua de l’ESO i del Batxillerat es 
divideixen en sabers, aprenentatge de la llengua, i 
actituds, predisposició dels parlants cap a la llengua, 

tal com es veu a la fi gura 1. Les actituds envers una llengua 
infl uiran, d’una banda, en l’aprenentatge d’aquesta, i, d’altra, 
en l’ús que després en faran els aprenents. 

Si es redueix el paper de les actituds a un bloc de continguts 
(el 6é: les llengües i els parlants) correm el risc que les acti-
tuds s’estudien de manera teòrica, únicament com a part de 
la sociolingüística, i en els últims cursos de la Secundària, 
quan el procés d’aprenentatge de la llengua està molt avan-
çat. 

Les actituds són factors decisius en el procés d’aprenentatge 
de qualsevol llengua, i més si es tracta d’una llengua minorit-
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Figura 1
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zada; per tant, haurem de treballar-les alhora que s’estudien, 
perquè no siguen un fre del mateix aprenentatge. 

Recordem que saber una llengua no en garanteix l’ús: l’alum-
nat, a més, ha de voler utilitzar-la. 

Analitzem els factors actitudinals que infl ueixen en l’aprenen-
tatge d’una llengua (fi gura 2) 

Figura 2 
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2. Relació de l’aprenent amb el procés d’aprenentatge 

A banda de l’aptitud de l’alumnat per a aprendre una llengua, 
hem de tindre en compte altres factors que hi incideixen (fi gu-
ra 2). La relació que es cree entre l’alume/a i el/la professor/a 
i la metodologia de la classe el predisposaran favorablement 
o negativament cap a la matèria d’estudi. 

2.1  El primer factor a analitzar és la influència del 
professorat en elprocés d’aprenentatge, com intervé 
entre l’aprenent i l’objecte d’aprenentatge 

L’actuació del professor o la professora sempre vindrà deter-
minada per les seues creences: 

Què pensa sobre...
i. l’alumnat?
ii. la classe de llengua?
iii. les idees prèvies de l’alumnat sobre la classe de llengua?
iv. les expectatives que l’alumnat té sobre la classe de valen-
cià?

Les creences infl uiran en la manera d’actuar del professorat a 
l’aula. Si les creences del professorat són negatives (del tipus 
«l’alumnat d’ESO no vol aprendre res, i menys Valencià») la 
generalització el limitarà. Una actitud negativa o limitadora en 
el professorat provoca respostes negatives en l’alumnat. Una 
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actitud positiva o generativa cap a l’alumnat i la matèria per-
metran que les seues habilitats com a formador afl oren i pos-
sibilitarà l´aprofi tament dels aspectes positius de la situació. 

El paper del professorat també infl ueix en el tipus d’alumnat 
que crea: 

(a) És model de conducta per a l’alumnat; per tant ha de ser-
tolerant, respectuós, equànime, dialogant i positiu, per a cre-
ar un ambient a l’aula de confi ança i participació. 

(b) Ha de ser un facilitador: ha d’ajudar l’alumnat a arribar a 
unes idees o coneixements, no ha d’imposar els propis de 
manera dogmàtica. 

2.2  L’alumnat és un altre factor que intervé en el procés 
d’aprenentatge 

La Programació Neurolingüística (PNL) entén la classe com 
un acte de comunicació on l’alumnat és el receptor. L’èxit de 
la comunicació es mesurarà en la resposta, és a dir, si l’objec-
tiu de la classe s’ha aconseguit: que l’alumne no sols aprenga 
la llengua, sinó que també l’use (O’Connor & Seymur 1996). 

La preparació d’un curs ha de partir sempre de l’anàlisi prèvia 
de l’alumnat, en funció de si és alumnat valencianoparlant o 
no. Aquesta informació bàsica ens indicarà: 
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i. Si la llengua s’ha d’impartir com a L1 o com a L2 de l’alum-
nat. 

ii. Les creences respecte a la llengua que té l’alumnat (preju-
dicisinterlingüístics i intralingüístics). 

Si els objectius programats són adequats a les caracterís-
tiques de l’alumnat no provocaran frustració ni avorriment. 
Així, un alumnat valencianoparlant estarà més motivat si la 
classe de llengua compleix les seues expectatives, si li resol 
les seues inseguretats, sobretot, en l’escrit i oral formals. Un 
alumnat no valencianoparlant necessitarà aconseguir, com a 
mínim, un nivell llindar per a comunicar-se, si volem que el 
valencià li siga útil. 

D’altra banda, l’estudi de les creences i valors de l’alumnat 
ens permetrà desactivar actituds negatives que impossibiliten 
l’aprenentatge o l’ús de la llengua i també podrem transmetre 
noves normes d’ús lingüístic més respectuoses i igualitàries 
per a les dues comunitats lingüístiques coexistents en la nos-
tra societat. 

Les actituds són observables en la conducta de l’alumne (judi-
cis emesos, comportaments, hàbits…); per aquesta raó serà 
molt important crear a l’aula un clima favorable on l’alumnat 
expresse els seus prejudicis. A partir d’aquestes expressions 
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podem conéixer les creences de l’alumnat, l’actitud cap a la 
llengua i el sistema de valors que li dóna suport. 

L’actitud que pot tenir un alumne cap a la llengua ve provoca-
da, majoritàriament –a banda dels factors derivats del procés 
d’aprenentatge– pels valors que la societat li ha transmés. 
Aquests valors se sustenten en creences que sempre són 
certes per a l’alumne i que, tan sols mitjançant el raonament, 
pot arribar a pensar que no ho són. 

Haurem de treballar els elements que provoquen una actitud 
determinada. Mitjançant el diàleg i el respecte de totes les 
creences, provocarem contradiccions en l’alumnat amb la in-
troducció de nous elements de raonament. Finalment, l’alum-
ne haurà de portar a la pràctica en una activitat fi nal, que pot 
servir d’avaluació, les noves creences per a aconseguir la 
total assumpció de la nova actitud. 

ENFOCAMENT DIDÀCTIC DEL CANVI D’ACTITUDS 

1r Crear un clima de confi ança dins el qual l’alumnat expres-
se tots els seus prejudicis. 

2n Provocar contradiccions amb elements de raonament 
nous per a desequilibrar les creences que l’aprenent tenia 
clarament formades. 
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3r Transferència de la nova informació adquirida a la con-
ducta de l’alumnat com a mecanisme d’avaluació del grau 
d’assumpció de la nova actitud de l’alumne. 

2.3  Els mètodes d’ensenyament de llengües i la 
motivació del’alumnat 

Els diferents mètodes d’ensenyament de llengües també pro-
voquen indirectament un determinat tipus d’actitud en l’alum-
nat: 

(a) Els mètodes precomunicatius (Todolí 1998) tenen com 
aobjectiu aconseguir una competència lingüística en l’alum-
nat: es treballa el coneixement gramatical i passiu de la llen-
gua, i s’hi insisteix en la correcció lingüística, cosa que pot 
arribar a inhibir l’alumne. S’estudia la llengua culta (escrita) i 
de vegades també la llengua oral, però sense tenir en compte 
la variació lingüística i d’una manera descontextualitzada i ar-
tifi cial. Les activitats són repetitives i poc motivadores (exerci-
cis de transformació, repetició o memorització d’estructures, 
exercicis d’omplir buits, etc. ). 

L’alumnat que ha aprés valencià amb aquesta metodologia 
pot arribar a tindre molts coneixements gramaticals de la llen-
gua escrita estàndard, però serà un alumne totalment pas-
siu, que rarament farà un ús oral de la llengua per manca de 
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fl uïdesa i per por a cometre errors. Si, a més, és un alumne 
d’una zona amb poc ús social de la llengua, la poca pràcti-
ca comunicativa a classe i al carrer li donaran una visió del 
valencià que dista poc de la que tindrà del llatí, és a dir, una 
llengua morta, i una classe avorrida, segurament. 

Al contrari, els mètodes comunicatius tenen com a objectiu 
aconseguir una competència comunicativa. Treballen les 
quatre habilitats lingüístiques: parlar, escoltar, llegir i escriu-
re. Prioritzen la fl uïdesa sobre la correcció gramatical i tenen 
una concepció positiva de l’error. En els diàlegs reprodueixen 
una llengua molt acostada a la realitat: formes estàndards i 
formes dialectals, segons la situació comunicativa. Els apre-
nents interactuen, sense ser necessàriament controlats pel 
professor. S’utilitzen gran quantitat d’activitats precomunicati-
ves (exercicis estructurals de repetició, transformació, omplir 
buits, etc., en els quals els alumnes practiquen individualment 
els elements necessaris per a l’activitat comunicativa) i comu-
nicatives (on l’aprenent ha d’activar els seus coneixements 
precomunicatius per a transmetre signifi cats al grup). Si un 
alumne aprén amb una metodologia comunicativa, a més de 
conéixer la llengua, sabrà usar-la. 

(b) L’aprenentatge ha de ser signifi catiu, constructiu imotiva-
dor. L’aprenentatge exigeix motivació. No és efi caç que un 
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alumne aprenga alguna habilitat que una altra persona creu 
que necessita aprendre: haurem de crear la necessitat que 
motivarà l’alumne a l’aprenentatge. També és important que 
l’alumne participe en la tria dels continguts, habilitats o acti-
vitats, sobretot l’alumnat adolescent ja que, quan adquirim 
maduresa, augmenta la nostra necessitat i capacitat de dirigir 
el nostre aprenentatge. Els adults no solen tolerar l’aprenen-
tatge de continguts si no se’ls mostra clarament els benefi cis 
d’aprendre’ls. El procés d’aprenentatge ha de conjugar els 
objectius que el professor vol que l’alumne sàpia i faça i el 
que l’alumnat vol saber i fer. 

2.4  Les tècniques bàsiques per a treballar actituds a 
l’aula: el diàlegi l’argumentació 

El diàleg serà la destresa que més hem de treballar amb 
l’alumnat en l’adquisició de valors democràtics, justos i soli-
daris. 

L’educació no ha d’imposar valors absoluts; és important fo-
mentar la refl exió crítica de la realitat que ens envolta i inten-
tar que els jóvens tinguen conductes coherents amb els prin-
cipis i les normes que valoren. Hem de formar les capacitats 
de judici i de decisió (Puig Rovira 1995). 
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Una vegada l’individu té una opinió personal ha de saber dia-
logar. El diàleg ha de facilitar un intercanvi constructiu de ra-
ons. Assimilar aquelles actituds i valors que porten a conside-
rar de manera igualitària el punt de vista de tots els afectats. 

L’opinió de l’educador en el diàleg serà una més o no aparei-
xerà. Sols s’imposarà quan es tracte de defendre els valors 
universalment desitjables (el respecte, la igualtat, la justícia, 
el diàleg, la solidaritat, l’apertura al proïsme o a la democrà-
cia...) innegociables en tota discussió. 

El diàleg es complementa amb l’argumentació. Per argumen-
tar, cal tenir una actitud oberta i dialogant per a escoltar els 
arguments de l’altre i donar els nostres. És important admetre 
en part la postura de qui parla i el seu punt de vista (empatia, 
negociació): «Et comprenc, no obstant això…». És important 
no contraatacar, exercir l’autocontrol. Podem aconseguir que 
es reconega la voluntat de canvi provocant un desequilibri en 
les creences inicials de l’alumne. 

Per a treballar les actituds a l’aula podem fer ús d’estratègies 
basades en el diàleg i l’argumentació, per exemple: 

1. clarifi cació de valors 
2. dilema moral
3. role-playing 
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4. joc de simulació
5. assemblea
6. dramatització
7. grup de debat
8. estudi de casos
9. frases desordenades
10. comentari de textos
11. comprensió crítica
12. resolució de confl ictes
13. habilitats socials
14. discussió dirigida

3. Planifi cació del treball d’actituds al centre 

El treball de les actituds en el procés d’aprenentatge del va-
lencià ha de ser sistemàtic, gradual i planifi cat. Implica totes 
les etapes educatives i tots els estaments de la comunitat 
educativa. Un perill en el treball de canvi d’actituds és esperar 
resultats immediats, quan només poden produir-se a termini 
mitjà o llarg, la qual cosa pot produir frustració en el profes-
sorat. 

És important que el valencià siga alguna cosa més que una 
assignatura en el centre, que hi haja un Pla de Normalització 
Lingüística (PNL) que promoga la presència de la llengua en 
tots els àmbits, tant formals com informals. Que al Projecte 
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d’Educació Bilingüe (DPP) es potencie la presència de la llen-
gua minoritzada com a llengua d’instrucció. En resum, que 
el Projecte Educatiu de Centre (PEC) tinga uns fi ns i unes 
intencions educatives que formen l’alumnat en el respecte i 
en el coneixement de les dues llengües del sistema educatiu 
valencià i que tot l’equip docent s’hi implique, l’equip directiu, 
la Comissió de Coordinació Pedagògica, el claustre, els tu-
tors..., segons ens ho indica el Reglament Orgànic i Funcio-
nal de Centres (ROFC) (fi gura 4) 

JULIO NANDO ROSALES

Professor de Psicologia i Pedagogia de Secundària
NEUS PALOMERO BLASCO 

M. ROSA VALLS PÉREZ

Professores de Valencià de Secundària 
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